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  :مقدمه

نام دارند نیز بر  ASIC2استاندارد،مدارهاي مجتمع خاص که )IC1(امروزه عالوه بر مدارهاي مجتمع 

ملی ساخت این نوع مدارها با تولید کم ،بسیار گران تمام می .اساس نیاز مشتري ساخته می شود

براي حل این مسئله و ساخت نمونه آزمایشگاهی و تولید کم،مدارهاي نیمه ساخته شده با آرایه اي .شود

با آرایه اي از گیت ها ) ASIC(اص به این ترتیب طراحی مدارهاي مجتمع خ.از گیت ها به بازار عرضه شد

گیت ها را در عرض چند ثانیه به هم متصل می  CAD3متداول گشت که با ابزارهاي برنامه ریزي 

اولین مدارهاي منطقی قابل برنامه ریزي .کنند،این نوع مدارها را،مدارهاي قابل برنامه ریزي نیز می نامند

PLA4  برنامه ریزي نامیده شدند و بعد از آن مدارهاي قابلPAL5  وPLD6  نیز به بازار عرضه شدند و

  .به بازار آمدند CPLD7باالخره مدارهاي پیچیده تر قابل برنامه ریزي 

یک  FPGA.نامیده می شود FPGA8یک نوع مدار مجتمع قابل برنامه ریزي که اخیرا به دنیا عرضه شده 

تا حدود میلیون گیت می باشد و  20000مدار مجتمع قابل برنامه ریزي توسط کاربر ،با ظرفیت حدود 

  .ساخته شده است CMOSي با تکنولوژ

صورت کلی کار به .انجام دهیم FPGAرا با یک   DC9در این پروژه قصد داریم کنترل سرعت یک موتور 

،عملکرد  DCدر سیسیتم حلقه بسته موتور  PID10ر این شکل است که ابتدا با قرار دادن یک کنترل

حال باید براي رسیدن به یک پاسخ پله مناسب که پارامترهایی ازجمله .موتور را به کنترل در می آوریم 

Overshoot11 می باشد،به تنظیم .... مقاوم در برابر اغتشاشات احتمالی وارده و .کم ،سرعت پاسخ خوب

براي این کار ،چندین روش معمول و کاربردي بیان خواهد شد که در .کنیمپارامترهاي کنترلر اقدام می 

انتها یک روش با توجه به پاسخ پله متناسبی که می دهد ،براي تنظیم کنترلر انتخاب شده و عمل کنترل 

  .را بر مبناي آن پایه ریزي می کنیم

                                                          

١.integrated circuit                                 
٢.Aplication Specific Integrated Circuits
٣.Computer Aided Design 
٤.Programmable Logic Array
٥.Programmable Array Logic
٦.Programmable Logic Device
٧.Complex  Programmable Logic Device
٨.Field Programmable Gate Array
٩.Direct Current
١٠.Proportional _ Integral _ Derivative
باال زدگی.١١



خ

نیز با استفاده از روش هایی که بعد از تنظیم کنترلر نوبت به دیجیتال سازي سیستم می رسد که اینکار 

گنجانده شده است ، و البته استخراج مناسبترین روش براي این سیستم ،انجام خواهد  MATLABدر 

  .گرفت 

خود کنترلر و نوشتن  حال این سیستم با بدست آوردن روابط بازگشتی مربوط به سیستم حلقه بسته و

بعد از اطمینان از صحت عملکرد سیستم .شود شبیه سازي می  || Quartusمربوطه ،در   VHDLکد 

از  PIDبدین ترتیب کنترلر .نوشته می شود PIDبراي بلوك کنترلر  VHDL،به طور مشابه یک کد 

.را در دست می گیرد DCکنترل سرعت موتور  FPGAطریق 



١

  

فصل اول

FPGA  و کنترلرPID  

  



٢

  :مقدمه - 1- 1

نام دارند نیز بر اساس  ASICاستاندارد،مدارهاي مجتمع خاص که ) IC(امروزه عالوه بر مدارهاي مجتمع 

براي حل .ملی ساخت این نوع مدارها با تولید کم ،بسیار گران تمام می شود.نیاز مشتري ساخته می شود

این مسئله و ساخت نمونه آزمایشگاهی و تولید کم،مدارهاي نیمه ساخته شده با آرایه اي از گیت ها به 

با آرایه اي از گیت ها متداول ) ASIC(اص به این ترتیب طراحی مدارهاي مجتمع خ.بازار عرضه شد

گیت ها را در عرض چند ثانیه به هم متصل می کنند،این نوع  CADگشت که با ابزارهاي برنامه ریزي 

نامیده  PLAاولین مدارهاي منطقی قابل برنامه ریزي .مدارها را،مدارهاي قابل برنامه ریزي نیز می نامند

نیز به بازار عرضه شدند و باالخره مدارهاي  PLDو  PALنامه ریزي شدند و بعد از آن مدارهاي قابل بر

  .به بازار آمدند CPLDپیچیده تر قابل برنامه ریزي 

یک  FPGA.نامیده می شود FPGAیک نوع مدار مجتمع قابل برنامه ریزي که اخیرا به دنیا عرضه شده 

تا حدود میلیون گیت می باشد و با  20000مدار مجتمع قابل برنامه ریزي توسط کاربر ،با ظرفیت حدود 

و  FPGAنمونه هایی از مدار هاي قابل برنامه ریزي ) 1-1(شکل .ساخته شده است CMOSتکنولوژي 

CPLD  را نشان می دهد.  

  .CPLDو FPGAنمونه هایی از مدارهاي مجتمع ) 1-1(شکل  

  



٣

FPGA    وCPLD    بر اساس سلول هاي منطقی قابل برنامه ریزي طراحی شده اند که ارتباط بین این

از نظر برنامه ریزي و کاربردي   CPLDو    FPGAچون  . سلول ها نیز قابل برنامه ریزي می باشد 

  .می نامند FPGAرا نوعی  CPLDلذا در برخی نوشته ها .مشابه هم هستند

FPGA   مدار و طراحی سریع سیستم هاي دیجیتال ،بسیار مناسب می باشد و براي ساختن نمونه اي از

چون قابل برنامه ریزي است،بنابراین به آسانی می توان متناسب با نیاز کاربر ،تغییرات الزم را در طراحی 

را مجددا برنامه ریزي نمود،به عبارت دیگر نمونه جدیدي از سیستم دیجیتال طراحی  FPGAانجام داد و 

  .کرد

FPGA داراي محاسن زیر است:  

  .مدارهاي دیجیتال پیچیده به آسانی در آن ها پیاده سازي می شوند- 1

  .تست مدار سریع است- 2

  .براي تولید کم ارزان تمام می شود- 3

را با ساختار جدید برنامه  FPGAمتناسب با نیاز ،تغییرات الزم را در طراحی می توان داد و مجددا - 4

  .ریزي نمود

  .نامه ریزي توسط کاربر استقابل بر- 5

  :همچنین معایب آن عبارتست از

  .به صورت بهینه استفاده نمی شود FPGAسطح سیلیکن - 1

  .هایی که در کارخانه ساخته می شوند بیشتر است ICتاخیر و توان مصرفی آن نسبت به - 2

بر روي  و پیاده سازي آن VHDLبا توجه به محاسن فوق ،طراحی سیستم هاي دیجیتال جدید با 

FPGA  روز به روز بیشتر می شود،به طوري که امروزه سازندگان مختلفی از جمله شرکت هايXilinx ،

Altera  ،AT&T ،Quicklogic  ،Actel   انواع مختلف ... وFPGA  ها را تولید و با ابزارهاي برنامه

ابزار برنامه  Alteraهاي شرکت  FPGA، به بازار عرضه نموده اند، به عنوان مثال براي  FPGAریزي 

ابزار  Xilinxهاي شرکت FPGAو براي  || QUARTUSیا  || MAX+PLUSبه نام  FPGAریزي 

  .استفاده می شود... ISEو  Foundationبه نام  FPGAبرنامه ریزي 

  )).الف-2-1(شکل (مطابق مراحل زیر است FPGAو  VHDLطرز طراحی مدارهاي دیجیتال با 



٤

  .تبدیل می شود VHDLی طرح توسط مهندس طراح تهیه و به برنامه ابتدا ویژگ- 1

  )).ب- 2-1(مشابه شکل(

یا  || MAX+PLUSمانند  FPGAتوسط ابزار برنامه ریزي  VHDLدر این مرحله برنامه - 2

QUARTUS ||  کامپایل و سنتز می شود و متناسب با آن،قطعات مدار مانند گیت ها ،فلیپ فالپ ... یا

  .مدار مشخص می شود Netlist1یا ... ده ها ها ،جمع کنن

در این مرحله می توان مدار مذکور را شبیه سازي نمود و از نحوه عملکرد آن مطلع شد و تغییرات یا - 3

  .اصالحات موردنظر را در طرح انجام داد

موردنظر انتخاب می شود و ابزار برنامه ریزي ،قطعات مدار را ،در بلوك هاي  FPGAدر این مرحله - 4

  .،در فایلی قرار می دهد و اتصاالت آن را مشخص می کند FPGAمنطقی و در قسمت هاي مختلف 

  .در این مرحله با شبیه سازي زمانی ،مدار را می توان از نظر تاخیر و فرکانس بررسی  نمود- 5

براي برنامه ریزي سوئیچ ها و قسمت هاي  1و  0ایلی به صورت رشته هایی از در مرحله چهار،ف- 6

  .را با آن برنامه ریزي و سپس تست نمود FPGAتهیه شده که می توان  FPGAمختلف 

  

                                                          

به عبارتی نحوه (FPGAبر رويلیستی از قطعات موردنیاز براي پیاده سازي برنامه نوشته شده ١.

    )FPGAاتصاالت در داخل 



٥

  .FPGAو  VHDLمراحل طراحی یک طرح دیجیتال با ) الف- 2-1(شکل 

  

  .براي توصیف یک کنتور VHDLنمونه اي از برنامه ) ب-2-1(شکل

به عبارت دیگر طرز .است که یک کنتور را توصیف می کند VHDLنمونه اي از برنامه ) ب- 2-1(شکل 

توصیف می کند که  VHDLکار کنتور مذکور و ورودي خروجی هاي آن را با زبان توصیف سخت افزار 

  .اشدمی ب FPGAقابل تفسیر براي مهندسین و همچنین ابزارهاي برنامه ریزي 

انجام خواهد شد را بر روي  PIDکه با یک کنترلر   DCدر این پروژه قصد داریم کنترل سرعت موتور 

FPGA  درواقع کنترل موتور .پیاده سازي کنیمDC را با یک سیستم دیجیتال در دست بگیریم.  

مناسب که اینکار موجب افزایش دقت اندازه گیري ها و در نتیجه دستیابی به یک سیستم بهینه و 

[1]. کنترلی می شود

  :انواع مدارهاي منطقی برنامه پذیر - 2- 1

هاي استاندارد انجام می  ICدر گذشته طراحی سیستم هاي دیجیتال با مجموعه اي از گیت ها و 

شد،ولی امروزه طراحی این سیستم ها ،با استفاده از مدارهاي منطقی برنامه پذیر ،تغییرات زیادي نموده 

  .قرار دارند VLSI1ع تا چند هزار گیت در یک مدار مجتم 100این مدارها با ظرفیتی حدود .است

  

                                                          

١.Very Large Scale Integrated Circuits



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید



٦٣

:نتیجه گیري 

و از طریق  PIDبا استفاده از کنترلر  DCاین پروژه همانطور که بیان شد ،به منظور کنترل  سرعت موتور 

FPGA  در بیان روش هاي تنظیم کنترلر چندین روش بیان شد ،اما قابل ذکر است که روش .انجام شد

هاي متنوع دیگري هم وجود دارد که می توان با توجه به سیستمی که در دست داریم ، بهترین روش را 

  .خواهیم کرداز اینرو پیشنهاداتی براي ادامه این پروژه در انتهاي این نتیجه گیري بیان .انتخاب کرد 

این سیستم دیجیتال شده ، یک گزینه خوب عملی می باشد که با داشتن یک سیستم واقعی ،نوعا موتور 

DC البته اینکار به علت تفاوت .، می توان به صورت واقعی اجرا کرد و عملکرد آن را مورد بررسی قرار داد

می تواند یک  خود شد که در نوع هایی که بین عمل و تئوري وجود دارد ، با مشکالتی مواجه خواهد

  .قرار دهدقه مندان به این زمینه موضوع خوب براي تحقیق و بررسی و آزمایش را در اختیار عال

  :پیشنهادات 

  ....با الگوریتم هاي کنترلی دیگر مثل کنترل فازي و  PIDجایگزین کردن کنترلر - 1

.....تحقیق بر روي روش هاي دیگر تنظیم پارامترهاي کنترلر - 2

بوده و نیاز به دقت بیشتر در  DCاجراي پروژه بر روي سیستم هاي دیگر که پیچیده تر از موتور - 3

.تنظیم سیستم کنترلی براي داشتن پاسخ مناسب ، می باشد

.اجراي عملی پروژه بر روي یک سیستم واقعی - 4



٦٤
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